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�ص البحث ملخَّ

ال َجَرم أنَّ الُقرآن الكريم ُيَمّثُل دائرًة استش��هادّية عظيمَة املضموِن واسعَة البياِن يف 
املّدونات اإلس��المّية، وال س��يم األخالقيَِّة منها؛ إذ إنَّ اخلطاَب األخالقّي يعتمُد اعتمًدا 
كب��رًيا ع��ىل النصوِص القرآنّيِة؛ ألنَّ األخريَة ُتعّد األس��اَس يف أيِّ فضيلٍة، وركيزٍة يف أّي 

قيمٍة أخالقّيٍة، ِزد عىل ذلك التحذيَر من الرذائِل، والتنبيَه واإليقاَظ منها.

م��ن هنا ج��اء هذا البحُث، من أجل كش��ِف النقاب عن أنس��اِق الركي��ِب الُقرآيّن 
املتنّوعِة يف اخلطاب األخالقّي ِعنَْد علمء احِللَّة، وال سيم يف كتاب )تنبيه اخلواطر ونزهة 
ّ )ت 605ه�(، وكتاب )كشف املحّجة لثمرة املهجة( للسيِّد  النواظر( للشيخ وّرام احِللِّ
ّ )ت 726ه�(، لولده فخر  م��ِة احِللِّ ّ )ت 664ه�(، ووصيِة العالَّ ع��ّل بن طاووس احِللِّ

ّ )ت 841ه�(. قني )ت 771ه�(، وُعّدة الداعي ونجاح الّساعي البن َفْهٍد احِللِّ املحقِّ

ِل: النس��َق املبارَش يف االستش��هاِد  وج��اء ه��ذا البحُث يف مبحث��نِي، تناولُت يف األوَّ
بالن��ّص الُق��ْرآيّن يف اخلط��اِب األخالق��ّي، وتناول��ُت يف الث��اين: النس��ق غ��ري املبارِش يف 

االستشهاِد بالنّص الُقْرآيّن يف اخلطاِب األخالقّي.

الكلَت املفتاحيَّة:

، احِللَُّة(. )االستشهاُد، الُقرآُن، اخلطاُب، األْخالقيُّ
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Abstract

There is no doubt that the Holy Qur’an represents a great 

citing circle with wide content in Islamic literature. Especially the 

ethical one, as the moral discourse relies heavily on the Qur’anic 

texts, because the latter is the basis for any virtue and a pillar of 

any ethical value, in addition to the warning against vices and 

warning against them.

That is why this research came in order to unveil the various 

forms of the Qur’anic composition in the ethical discourse 

among the scholars of Hilla, especially in the book (Tnbih Al-

Khawatir wa nuzhat Al-Nwadher) by Sheikh Warram Al-Hilli (D. 

664 A.H), And the book (Kashf Al-Mahejah Lithamrat Al-Mohjah) 

by Sayed Ali bin Tawus Al-Hilli (D.664 A.H),and the will of Allama 

Al-Hilli (D. 726 A.H) to his son Fakhr Al-Muqiqiyn (D. 771 A.H), 

and (Aidat Al-Daaei wa Najah Al-Sa’i) by Ibn Fahd Al-Hilli (D.831 

A.H).

  This research came in two sections, which I dealt with in 

the first: the direct pattern of citing the Qur’anic text in ethical 
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discourse, and in the second I dealt with the indirect pattern of 

citing the Qur’an text in ethical discourse.

Keywords:

(Cited, Qur’an, Speech, Moral, Hillah).



36

اأن�ساق الرتكيب القراآيّن يف اخلطاب الأخالقّي عند علماء احِللَّة )درا�سة تف�سرييَّة(
ّي حلِلِّ

راِث ا ىن بالتُّ
مٌة ُتع حمكَّ

ٌَّة  صلي
ٌة ف جملَّ

مدخل

��ة العلميَّة قد َزَخ��َر يف كثرٍي من  ال َش��كَّ يف أنَّ اخلط��اَب األخالقيَّ يف مدرس��ة احِللَّ
اآليات القرآنيَّة التي اس��توىل هبا منتجو اخلطاب األخالقّي؛ ليبنيِّ لألمة ش��ّدة ارتباطهم 
ة لالرتباط بالقرآن الكريم، والس��يم بعد أن  مع القرآن قواًل وفعاًل، وكذلك حاجة األمَّ

ة عن كتاهبا العظيم. ابتعدت األمَّ

وِم��ن الَبَده��ي أنَّ االستش��هادات متثِّ��ل كيفيَّ��ة اصطفاء اآلي��ات القرآنيَّة املناس��بة 
ًة وزمًخا  ااًل يعطي ق��وَّ ��د إعالًم��ا فعَّ للموض��وع، أو الغ��رض ال��ذي من أجله، فهي جتسِّ

ني. وإنجاًزا وتأثرًيا يف نفوس املتلقِّ

ومن هنا س��عيُت يف ضوء مجع تل��ك اآليات القرآنيَّة من املصادر املوثَّقة، والس��يم 
رت يف مواضع خمتلفة تكراًرا ُيَعدُّ مجًعا  األخالقيَّة ِمنها أن أمجع عدًدا كثرًيا منها، وإن تكرَّ
ين، وهذا ما س��يتجىلَّ  موضوعيًّا من أجل تكش��يف الدالالت باإلفادة من أقوال املفسِّ

يف مسارات البحث.

ل به احلديث عن النس��ق املبارش بالنصوص القرآنيَّة، وكان يف  بمبحث��ني، ُعنَِي األوَّ
االستش��هاد بج��زء من اآلية أو بآية كامل��ة أو بمقطع من اآليات، وُعنِ��َي املبحث الثاين 
ر(، واملضامني والدالالت  بدراسة االستشهاد غري املبارش )االستشهاد غري املبارش املحوَّ

غري املبارشة.
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املبحث الأوَّل

�َسُق املبا�سُر يف ال�ست�سهاِد بالن�صِّ القراآيّن يف اخلطاب الأخالقّي النَّ

يف ه��ذا املبحث س��نتناوُل أنس��اق الركيب القرآيّن )الش��اهد الق��رآيّن( وأنمطه يف 
اخلطاب األخالقّي عند علمء احِللَّة، وسيكون يف ثالثة مطالب، وهي:

ل: االستشهاد بجزء من اآلية القرآنيَّة. املطلب األوَّ

املطلب الثاين: االستشهاد بآية قرآنيَّة كاملة.

املطلب الثالث: االستشهاد بمقطع من اآليات القرآنيَّة.

ل: ال�ست�سهاد بجزء من الآية القراآنيَّة املطلب الأوَّ

ث عن االستشهاد بجزء من اآلية يف اخلطاب األخالقّي عند  يف هذا املطلب سنتحدَّ
علمء احِللَّة.

ُه َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤِمنُوَن﴾ )من التوبة: 105(. 1. ﴿َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَيَرى اللَّ

استش��هد ابن ط��اووس هبذا اجلزء من اآلي��ة يف معرض حديثه ع��ن املخصوصني 
ُة أه��ِل البي��ِت، فقد نقل رواي��ة أنَّ األع��مل ُتعرض عىل  ��م أئمَّ باإلي��من، فريى أهنَّ
النب��ي يف كلِّ اثن��ني ومخيس فيعلمها، وكذل��ك تعرض عىل األئم��ة فيعرفوهنا، 
وه��م املعني��ون بقوله: ﴿َواْلُمْؤِمنُــوَن﴾ ومن ذلك ما رواه الفضل بن احلس��ن الطربيّس 
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)رضوان اهلل عليه( يف كتاب تفس��ري القرآن، يف تفس��ري هذه اآلية، فقال: روى أصحابنا 
ة ُتع��رض عىل النب��ي يف كلِّ اثنني ومخيس فيعرفه��ا، وكذلك تعرض  أنَّ أع��مل األمَّ
عىل األئم��ة القائمني مقامه، وهم املعنيُّون بقول��ه: ﴿َواْلُمْؤِمنُوَن﴾، وروى عبد اهلل 
ب��ن جعفر احلمريّي يف كتاب )الدالئل( نقل كلٌّ منها بإس��ناده إىل يعقوب بن ش��عيب، 
ُه َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه  قال: س��ألت أبا عبد اهلل عن قوله تعاىل ﴿َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَيَرى اللَّ
ة)1(، ومن ذلك ما رواه أيًضا أبو العبَّاس بن ُعْقدَة  َواْلُمْؤِمنُوَن﴾، قال: هم األئمَّ
يف كتاب��ه املذكور بإس��ناده إىل يزيد بن معاوية العجّل، قال: س��ألُت أبا عبد اهلل عن 
انا  ُه َعَمَلُكْم َوَرُســوُلُه َواْلُمْؤِمنُوَن﴾، قال: إيَّ قول��ه تعاىل: ﴿َوُقِل اْعَمُلوا َفَســَيَرى اللَّ

عنى)2(.

ل: إنَّ أعمل  إذ َب��َدا أنَّ اب��ن ط��اووس قد أش��ار إىل أمَرين يف الن��صِّ املب��ارك، األوَّ
العباد ُتع��رض عىل النبّي، والث��اين: إنَّ املخصوصني بالنصِّ املب��ارك ﴿اْلُمْؤِمنُوَن﴾ 
ة جتري وتنطبق عىل كلِّ مؤمٍن وصل يف درجة  ة، ونرى أنَّ هذه اآلي��ة عامَّ ه��م األئمَّ

اإليمن املطلق باهلل ورسوله.

ويرى الفخر الرازّي )ت 606ه�( »أنَّ العبد إذا أطاع علم املعبود طاعته وقدر عىل 
إيص��ال الثواب إليه يف الدنيا واآلخ��رة، وإن عصاه علم املعبود ذلك، وقدر عىل إيصال 
ُه َعَمَلُكْم َوَرُســوُلُه  العق��اب إليه يف الدنيا واآلخ��رة، فقوله: ﴿َوُقِل اْعَمُلوا َفَســَيَرى اللَّ
َواْلُمْؤِمنُــوَن﴾ ترغي��ب عظيم للمطيع��ني، وترهيب عظيم للمذنب��ني، فكأنَّه تعاىل قال: 
ا حكمه يف الدنيا  اجتهدوا يف املستقبل، فإنَّ لعملكم يف الدنيا حكًم ويف اآلخرة حكًم، أمَّ
فهو أنَّه يراه اهلل ويراه الرس��ول ويراه املس��لمون، فإن كان طاعة حصل منه الثناء العظيم 
والث��واب العظيم يف الدنيا واآلخرة، وإن كان معصية حص��ل منه الذمُّ العظيم يف الدنيا 

والعقاب الشديد يف اآلخرة«)3(.
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واستش��عر الفخُر الرازّي اجلانب املعنوّي للمؤمنني واملطيعني يف ما س��يالقونه من 
البش��ارة واجلزاء العظيم، مهتدًيا باألس��لوب البالغّي يف النصِّ املبارك، والسيم حرف 
االس��تقبال الس��ني الذي اتَّصل بالفعل املضارع )َفَس��َي�َرى(، فالس��ني نظري االس��تقبال 

والسعة، وهذا ملمح دالّل مقبول.

ويرى الطاهر بن عاش��ور: »املراد بالعمل ما يش��مل العمل النفس��ايّن من االعتقاد 
ــُه َعَمَلُكْم﴾  والنيَّ��ة وإطالق العمل عىل ما يش��مل ذل��ك تغليب وتفريع ﴿َفَســَيَرى اللَّ
زي��ادة يف التْحضي��ض، وفي��ه حتذير م��ن التقصري أو من ارت��كاب املع��ايص؛ ألنَّ كون 
عمله��م بمرأى من اهلل ممَّا يبع��ث عىل جعله يريض اهلل تعاىل، وذل��ك تذكري هلم باطِّالع 
اهلل تع��اىل بعلمه عىل مجي��ع الكائنات، وهذا كقول النبّي يف بيان اإلحس��ان: )هو أن 
تعبــد اهلل كأنَّك تراه فإن مل تكن تراه فإنَّه يراك(، وعطف )ورس��وله( عىل اس��م اجلاللة؛ 
��ه عليه الصالة والس��الم هو املبلِّغ ع��ن اهلل، وهو الذي يتوىلَّ معاملتهم عىل حس��ب   ألنَّ

أعمهلم«)4(.

ح  وال خيف��ى أنَّ الطاهر بن عاش��ور قد جع��ل املؤمنني هم ش��هداء اهلل، وإن مل يرِّ
ة. وجعل الش��يخ نارص م��كارم الش��ريازي أنَّ اآلية تأمر النب��ّي أن يبلِّغ  بذك��ر األئمَّ
ُه َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤِمنُوَن﴾، فهي تشري إىِل أن   الناس: ﴿َوُقِل اْعَمُلوا َفَســَيَرى اللَّ
ر أحد أنَّه إِذا عمل عماًل، س��واء يف خلوته أم بني الناس، فإنَّه س��يخفى عىل علم  ال يتصوَّ
سول واملؤمنني يعلمون به إِضافًة إىِل علم اهلل. إِنَّ االلتفات  اهلل سبحانه، بل إِنَّ الرَّ

إىِل هذه احلقيقة واإِليمن هبا له أعمق األثر يف تطهري األعمل والنيَّات«)5(.

وهذا ما نؤيِّده يف النصِّ التفس��ريّي لنارص مكارم الش��ريازّي الذي جعل اخلطاب 
ة، فضاًل عن ذلك إطالق إجراء العمل  سات اخلرييَّ ا، فهو يشمل كلَّ األفراد واملؤسَّ عامًّ

عه ونذهب إليه. الصالح يف كلِّ حلظٍة، وهذا ما نشجِّ
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ُسواَواَل َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعًضا َأُيِبُّ َأَحُدُكْم َأْن َيْأُكَل َلـْحَم َأِخيِه َمْيًتا  سَّ 2. ﴿ َواَل َتَ
َفَكِرْهُتُموُه﴾ )احلجرات: 12(.

ُســوا َواَل َيْغَتْب َبْعُضُكْم  يف ه��ذا النصِّ الذي جاء جزًءا من قوله تعاىل: ﴿َواَل َتَجسَّ
ام عىل ملمح  د الشيخ ورَّ َبْعًضا َأُيِحبُّ َأَحُدُكْم َأْن َيْأُكَل َلْحَم َأِخيِه َمْيًتا َفَكِرْهُتُموُه﴾، يؤكِّ
أخالق��ّي عظيم املضمون، »وهو حفظ كرامة اإلنس��ان، وبخالفها انتهاك حرمة هلذا ما 
عربت عنه اآلية املباركة خفضت أعالم اهلداية ورفعت منارات الغواية، وهذه استعارة 
مبناه��ا عىل أص��ل معروف يف كالم العرب، وهو تس��ميتهم املغتاب ب��آكل حلوم الناس 
)...(، وقول��ه تعاىل: ﴿َفَكِرْهُتُموُه﴾ أي عافته نفوس��كم، وق��ال بعضهم: تلخيص هذا 
املعن��ى أنَّ من دعي إىل غيبة أحد أن تعاف ذلك نفس��ه م��ن جهة عقله، فيجب أن يكون 
ل؛ ألنَّه داعي العقل باالتباع أوىل ِمن داعي الطبع إذا كان الطبع  ه��ذا عقاًل كم ك��ره األوَّ
أعمى جاهاًل وداعي العقل بصرًيا عال�ًم، وكالمها يف صفة الناصح، إالَّ أنَّ نصح العقل 

سليم مأمون، ونصح الطبع ظنني«)6(.

ُســوا﴾ أي ال تتَّبعوا عثرات املؤم��ن )...(، وقيل: للمؤمن حقٌّ  »قول��ه ﴿َواَل َتَجسَّ
س عن مساوئه، وقيل: جيب عىل املؤمن أن يتجنَّب ذكره املستور  عىل املؤمن ينايف التجسُّ
وا علي��ه، وإن كان صادًقا عند اهلل؛ ألنَّ  بوه ويردُّ عن��د الناس بقبي��ح؛ ألنَّ عليهم أن يكذِّ
اهلل س��ره عن الناس، وإنَّم دعا اهلل تعاىل املؤمن إىل حسن الظّن يف بعضهم ببعض األلفة 
؛ مل��ا يف ذلك من التقاط��ع والتدابر، وقوله:  ، وهنوا عن س��وء الظنِّ  والتن��ارص عىل احلقِّ
﴿َواَل َيْغَتــْب َبْعُضُكــْم َبْعًضا﴾، فالغيبة ذكر العيب بظه��ر الغيب عىل وجه متنع احلكمة 
من��ه. ويروى يف اخل��رب إذا ذكرت املؤمن بم فيه ممَّا يكرهه اهلل، فق��د اغتبته وإذا ذكرته بم 
ليس فيه، فقد هبتَّه، وقوله: ﴿َأُيِحبُّ َأَحُدُكْم َأْن َيْأُكَل َلْحَم َأِخيِه َمْيًتا َفَكِرْهُتُموُه﴾ معناه 
إنَّ َمن دعي إىل أكل حلم أخيه فعافته نفس��ه، فكرهته من جهة طبعه، فإنَّه ينبغي إذا دعي 
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إىل عيب أخيه فعافته نفسه من جهة عقله، فينبغي أن يكرهه؛ ألنَّ داعي العقل أحقُّ بأن 
يتَّب��ع َمن داعي الطبع؛ ألنَّ داعي صفة الناصح، وهذا ِمن أحس��ن ما يدلُّ عىل ما ينبغي 

أن جيتنب من الكالم«)7(.

وأش��ار الفخر ال��رازّي إىل امللمح األخالقّي يف الن��صِّ املبارك، وهو وجوب حفظ 
��ه تعاىل ملا قال:  ُســوْا﴾ إمتاًما ملا س��بق؛ ألنَّ سَّ  ع��رض املؤم��ن يف غيبته قال تعاىل: ﴿َواَلََتَ
﴾ ُفهم ِمنه أنَّ املعترب اليقني، فيقول القائل: أنا أكش��ف فالًنا،  ﴿اْجَتنُِبــوا َكثِــًرا ِمَن الظَّنيِّ
، فقال  يعن��ي أعلمه يقينً��ا وأطَّلع عىل عيبه مش��اهدة فأعيب فأك��ون قد اجتنب��ت الظنَّ
، وال جتتهدوا يف طلب اليقني يف معاي��ب الناس، ثمَّ قال تعاىل:  تبعوا الظ��نَّ  تع��اىل: وال تَّ
﴿َواَل َيْغَتــْب َبْعُضُكــْم َبْعًضا﴾ إش��ارة إىل وجوب حفظ عرض املؤم��ن يف غيبته، وفيه 
��ه للعم��وم يف احلقيقة كقوله:   مع��اٍن، أحدهــا: يف قوله تع��اىل: ﴿َبْعُضُكــْم َبْعًضا﴾، فإنَّ

اًل يعلم عيبه  ا َمن اغتاب، فاملغت��اب أوَّ ﴿اَل َتْلِمــُزوا َأْنُفَســُكْم﴾ )احلج��رات: 11(، وأمَّ
فال حيمل فعله عىل أن يغتابه فلم يقل: وال تغتابوا أنفس��كم؛ ملا أنَّ الغيبة ليس��ت حاملة 
للعائ��ب عىل عيبه من اغتابه، والعيب حامل عىل العيب. ثانيها: لو قال قائل هذا املعنى 
كان حاص��اًل بقول��ه تعاىل: ال تغتابوا، م��ع االقتصار عليه نق��ول ال؛ وذلك ألنَّ املمنوع 
��ا الكافر فيلعن ويذكر ب��م فيه، وكيف   اغتي��اب املؤم��ن فقال: ﴿َبْعُضُكــْم َبْعًضا﴾، وأمَّ
ال والفاس��ق جي��وز أن يذكر بم فيه عند احلاجة. ثالثها: قوله تع��اىل: ﴿َأُيِحبُّ َأَحُدُكْم َأْن 
َيــْأُكَل َلْحَم َأِخيِه َمْيًتا َفَكِرْهُتُموُه﴾ دليل عىل أن االغتياب املمنوع اغتياب املؤمن ال ذكر 

الكافر؛ وذلك ألنَّه شبَّهه بأكل حلم األخ«)8(.

ويظهر أنَّ الفخر الرازّي قد أفاد ِمن السياق الُقْرآيّن يف استجالء داللة املخصوص 
��م املؤمنون حًرا، وال يدخل يف اخلطاب  من قول��ه: ﴿َواَل َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعًضا﴾ بأهنَّ

ار بدليل قوله تعاىل: ﴿َأُيِحبُّ َأَحُدُكْم َأْن َيْأُكَل َلْحَم َأِخيِه َمْيًتا َفَكِرْهُتُموُه﴾. الكفَّ
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��ع الطاهُر بُن عاشوٍر يف حتليل البنية للخطاب األخالقّي يف النصِّ املبارك  وقد توسَّ
ي، إذا َذكره يف غيبه بم يس��وءه، فاالغتياب ذكر  قال: »االغتياب: افتعال من َغابه املتعدِّ
أحد غائب بم ال حُيب أن ُيذَكر به، واالسم منه الِغيبة بكس الغني مثل الِغيلة وإنِّم يكون 
ذك��ره بم يك��ره ِغيبًة إذا مل يكن ما ذكره ب��ه مما يثلم الِعرض وإالَّ ص��ار قذًعا، وإنَّم قال: 

 

﴿َواَل َيْغَتــْب َبْعُضُكــْم َبْعًضــا﴾ دون أن يقول: اجتنب��وا الغيبة لقص��د التوطئة للتمثيل 
ال��وارد يف قول��ه: ﴿َأُيِحبُّ َأَحُدُكْم َأْن َيــْأُكَل َلْحَم َأِخيِه َمْيًتا َفَكِرْهُتُمــوُه﴾؛ ألنَّه ل�مَّ كان 
��د له بم يدلُّ عىل ذاتني؛  ذل��ك التمثيل مش��تماًل عىل جانب فاعل االغتياب ومفعولِه ُمهِّ
ألنَّ ذل��ك يزيد التمثيل وضوًحا، واالس��تفهام يف ﴿َأُيِحبُّ َأَحُدُكــْم َأْن َيْأُكَل َلْحَم َأِخيِه 
َمْيًتــا َفَكِرْهُتُمــوُه﴾ تقريري لتحق��ق أنَّ كلَّ أحٍد يقرُّ بأنَّه ال حيب ذل��ك، ولذلك أجيب 
االستفهام بقوله: ﴿َفَكِرْهُتُموُه﴾ )...(، والتمثيل مقصود منه استفظاع املمثَّل وتشوهيه 
إلف��ادة اإلغالظ عىل املغتابني؛ ألنَّ الغيبة متفش��ية يف الناس وخاص��ة يف أيام اجلاهليَّة، 
فش��بهت حالة اغتياب املسلم َمن هو أخوه يف اإلسالم وهو غائب بحالة أكل حلم أخيه 
وهو ميت ال يدافع عن نفس��ه، وهذا التمثيل للهيأة قابل للتفريق بأن يشّبه الذي اغتاب 

بآكل حلم، ويشبه الذي اغتيب بأخ، وتشبه َغْيبته بامَلوت«)9(.

ويب��دو لنا أنَّ الطاهَر بَن عاش��وٍر َقِد اْس��َتْحَضَ اجلانب البالغ��ّي يف النص الُقْرآيّن 
والس��يم املبالغ��ة فيه يف ظلِّ االس��تفهام التقريرّي، وكذلك التش��بيه التمثي��ّل البديع يف 

النّص الُقْرآين: ﴿َأُيِحبُّ َأَحُدُكْم َأْن َيْأُكَل َلْحَم َأِخيِه َمْيًتا َفَكِرْهُتُموُه﴾.

املطلب الثاين: ال�ست�سهاد باآية ُقْراآنيَّة كاملة

يف هذا املطلب سيتمُّ احلديُث عن االستشهاد بآيٍة كاملة يف اخلطاب األخالقّي عند 
علمء احِللَّة،ومن الشواهد الُقْرآنيَّة التي جاءت يف هذا النسق ما يأيت:
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1. ﴿إِنَّ الَِّذيــَن َيْكُتُموَن َمــا َأْنَزْلنَا ِمَن اْلَبييِّنَاِت َواْلُهَدى ِمْن َبْعــِد َما َبيَّنَّاُه لِلنَّاِس فِي 
ِعنُوَن﴾ )البقرة: 159(. ُه َوَيْلَعنُُهُم الالَّ اْلكَِتاِب ُأوَلئَِك َيْلَعنُُهُم اللَّ

ج��اء االستش��هاد هبذه اآلية املباركة من بيان وزر كت��من العلم وحجبه عن طالبيه، 
قني )ت 771ه�(  ًرا ولده فخر املحقِّ ّ )ت 726ه�( يف وصيَّة البنه حُمذِّ مة احِللِّ ق��ال العالَّ
ني لبذله، فإنَّ اهلل يقول:  اك كتمن العلم ومنعه عن املس��تحقِّ  ِمن كت��من العلم، قال: »وإيَّ

﴿إِنَّ الَِّذيــَن َيْكُتُمــوَن َما َأْنَزْلنَا ِمَن اْلَبييِّنَــاِت َواْلُهَدى ِمْن َبْعِد َما َبيَّنَّــاُه لِلنَّاِس فِي اْلكَِتاِب 
ِعنُوَن﴾، وقال رسول اهلل: )إذا ظهرت البدع يف أمتي  ُه َوَيْلَعنُُهُم الالَّ ُأوَلئَِك َيْلَعنُُهُم اللَّ
فليظهــر العلم معه ومن مل يفعل فعليــه لعنة اهلل(، وقال: )ال تؤتوا احلكمة غر أهلها 
فتظلموها وال متنعوها أهلها فتظلموهم وعليك بتالوة الكتاب العزيز والتفكر يف معانيه 

وأمتثال أوامره(«)10(.

��ة يف ُكلِّ َمْن كتم العلم، بمعنى أنَّ اخلطاب  ّ جعل اآلية عامَّ مة احِللِّ َنْلَم��َح أنَّ العالَّ
شامل لكلِّ َمِن اّتصف هبذه الصفات.

وج��د الزخمرشيُّ أنَّ املخصوص��ني هلذا اخلطاب ه��م األحبار اليهود ق��ال: »﴿إِنَّ 
الَِّذيــَن َيْكُتُمــوَن﴾ من أحبار اليهود ﴿َما َأْنَزْلنَا﴾ يِف الت��وراة ﴿ِمَن اْلَبييِّنَاِت﴾ من اآليات 
د ﴿َواْلُهــَدى﴾ واهلداية بوصفه إىل أتباع��ه واإليمن به ﴿ِمْن  الش��اهدة عىل أم��ر حممَّ
ـاُه﴾ وخلَّصناه ﴿لِلنَّاِس فِــي اْلكَِتاِب﴾ يف التوراة، مل ندع فيه موضع إش��كال  َبْعــِد َما َبيَّنَـّ
 وال اش��تباه عىل أحد منهم، فعمدوا إىل ذلك املبني امللخص فكتموه وَلبَّس��وا عىل الناس 
ِعنُوَن﴾ الذين يتأتَّى منهم اللعن عليهم وهم املالئكة  ُه َوَيْلَعنُُهُم الالَّ ﴿ُأوَلئِــَك َيْلَعنُُهُم اللَّ

واملؤمنون من الثقلني«)11(.

ة يف ُكلِّ الذين  وال َن��رى ختصيص اخلط��اب الُقْرآيّن باألحبار اليهود، بل اآلي��ة عامَّ
كتموا العلم، وأْخَفوا آياِت اهلل وَبيِّناتِِه.



44

اأن�ساق الرتكيب القراآيّن يف اخلطاب الأخالقّي عند علماء احِللَّة )درا�سة تف�سرييَّة(
ّي حلِلِّ

راِث ا ىن بالتُّ
مٌة ُتع حمكَّ

ٌَّة  صلي
ٌة ف جملَّ

ون: إنَّ  ين قال:»قال املفسِّ وهذا ما أيَّده الطاهُر بُن عاشوٍر استناًدا إىل أقوال املفسِّ
د وصفاته وصفات  هذه اآلية نزلت يف علمء اليهود يف كتمهم دالئل صدق النبّي حممَّ
دينه املوجودة يف التوراة ويف كتمهم آية الرجم، قوله: ﴿َلَيْكُتُموَن اْلـَحقَّ َوُهْم َيْعَلُموَن﴾ 
ب ذلك بتكملة فضائل الكعبة وش��عائرها، فلمَّ  )البقرة: 146( )يريد علمءهم(، ثمَّ عقَّ
ت��مَّ مجي��ع ذلك عطف الكالم إىل تفصيل ما رماهم به إمج��ااًل يف قوله تعاىل: ﴿َوإِنَّ َفِريًقا 
ِمنُْهــْم﴾ )البقرة:146(، فق��ال: ﴿إِنَّ الَِّذيَن َيْكُتُمــوَن َما َأْنَزْلنَا﴾ إل��خ، وهذه طريقة يف 

اخلطابة هي إيفاء الغرض املقصود«)12(.

ين نزل��ت يف علمء اليهود  وذك��ر الطاهر ابن عاش��ور أنَّ اآلية بحس��ب قول املفسِّ
متِّبًع��ا الزخمرشّي يف ذلك، ثمَّ بعد ذل��ك اآلية قد تنطبق عىل الذين حاهلم يف كتمن العلم 

مثل حال هؤالء األحبار اليهود.

ا يش��مل  وجعل الش��يخ نارص مكارم الش��ريازّي أنَّ اخلطاَب يف اآلية الكريمة عامًّ
ة فاهلل س��بحانه وعباده  ار بش��دَّ ث عن هؤالء الكفَّ ��ار، ق��ال: »فاآلية الكريمة تتحدَّ الكفَّ
، وبعبارة ُأخرى، كلُّ أنصار احلقِّ  بون يلعنون َمْن يكتم احل��قَّ الصاحل��ون ومالئكته املقرَّ
يغضب��ون ع��ىل َمْن كتم احلقَّ وآي��ة خيانة للعامل أك��رب من حماولة العلمء كت��من آيات اهلل 
املودع��ة عندهم من أجل مصاحلهم الش��خصية ولتضليل النَّاس وعب��ارة: ﴿ِمْن َبْعِد َما 
َبيَّنَّاُه لِلنَّاِس﴾ إشارة إىل أنَّ هؤالء األفراد يصادرون يف الواقع جهود األنبياء وتضحيات 
ر يف اآلية للتأكيد، واستعمل  أولياء اهلل الصاحلني، وهو ذنب عظيم، والفعل )يلعن( تكرَّ
بصيغ��ة املضارع؛ لبيان اس��تمرار اللع��ن، ومن هنا فإنَّ لعنة اهلل ولعن��ة الالعنني تالحق 
هؤالء الكامتني آليات اهلل باس��تمرار، وذلك أقسى صور العقاب، وبني مكاسب كتمن 
ل آثارها العلمء الذين يعملون  ة، إذ له أثار سيِّئة وعميقة يتحمَّ احلقِّ يف املجتمعات البرشيَّ
د وذمَّ هذه الفئة ﴿َوإِْذ َأَخَذ  د ويذّم فئة كم هدَّ تلك احلقائق ويكتموهنا، لعلَّ القرآن مل هيدِّ
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اهلل ِميَثــاَق الَِّذيــَن ُأوُتوا اْلكَِتــاَب َلـُتـَبـييِّـنُـنَّـُه لِلنَّاِس َوال َتْكُتُموَنــُه﴾ جدير بالذكر أنَّ إهلاَء 
النّاس باملس��ائل الفرعية، لرف أنظارهم عن املسائل األساسيَّة احلياتيَّة نوع من كتمن 
احلقائق إذا مل يش��مله فرًضا تعبري )كتمن احلقائق(، فهو مش��مول حتًم بمالك وفلس��فة 

كتمن احلقِّ كامتة للحقائق«)13(.

مُة  ��ا وهو ما ذهب إلي��ه العالَّ حه يف كون اخلط��اب الُقْرآيّن جاء عامًّ وه��ذا م��ا نرجِّ
- من قبل- فاللعن من اهلل ورس��وله واملؤمن��ون ألولئك الذي��ن يكتمون العلم،  ُّ احل��لِّ

ويرفون الناس عن املسائل األساسيَّة، ودرس احلقائق اإلهليَّة العالية.

اِع إَِذا َدَعاِن َفْلَيْسَتِجيُبوا  3. ﴿َوإَِذا َســَأَلَك ِعَباِدي َعنيِّي َفإِنيِّي َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ
ُهْم َيْرُشُدوَن﴾ )البقرة: 186(. لِي َوْلُيْؤِمنُوا بِي َلَعلَّ

ّ إىل ملم��ح أخالقّي تربوّي، وهو الدعاء  يف ه��ذا النصِّ املبارك أش��ار ابُن َفْهٍد احِللِّ
��د دائرة تواصليَّة بني العبد ومعب��وده، قال:»واعلم أنَّ هذه اآلية قد دلَّت عىل  الذي جيسِّ

أمور:

ل: تعريضه تعاىل لعباده بسؤاله بقوله: ﴿َوإَِذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنيِّي َفإِنيِّي َقِريٌب﴾. األوَّ

الثاين: غاية عنايته بمس��ارعة إجابته ومل جيعل اجلواب موقوًفا عىل تبليغ الرس��ول، 
بل قال: ﴿َفإِنيِّي َقِريٌب﴾، ومل يقل: قل هلم: إينِّ قريٌب.

الثالث: خروج هذا اجلواب ب�)الفاء( املقتيض للتعقيب بال فصل.

ل منزلة الدعاء  الرابــع: ترشيعه تعاىل هلم بردِّ اجلواب بنفس��ه؛ لينبِّه بذلك عىل ع��مَّ
ــه من اهلل  ورشف��ه عن��ده تع��اىل ومكانه من��ه، ق��ال الباق��ر: »وال متلُّ مــن الدعاء فإنَّ
بمــكان«)14(، وق��ال ليزيد بن معاوية بن وهب، وقد س��أله: كث��رة القراءة أفضل أم 
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كث��رة الدعاء؟ فق��ال: »كثرة الدعاء أفضــل«، ثم قرأ: ﴿ُقــْل َما َيْعَبُأ بُِكــْم َريبيِّ َلْواَل 
ُدَعاُؤُكْم﴾ )الفرقان:77(.

اخلامس: دلَّت هذه اآلية عىل أنَّه تعاىل ال مكان له، إذ لو كان له مكان مل يكن قريب 
من كلِّ َمن يناجيه.

السادس: أمره تعاىل هلم بالدعاء يف قوله: ﴿َفْلَيْسَتِجيُبوا لِي﴾، أي فليدعوين.

قوا أينيِّ قادٌر  الســابع: قوله تعاىل ﴿َوْلُيْؤِمنُوا بِي﴾، وقال الصادق أي: »وليتحقَّ
عىل إعطائهم ما سألوا«، فأمرهم باعتقادهم قدرته عىل أجابتهم وفيه فائدتان: إعالمهم 
بإثبات صفة القدرة له، وبسط رجائهم يف وصوهلم إىل مقرحاهتم وبلوغ مراداهتم ونيل 
س��ؤاالهتم، فإنَّ اإلنس��ان إذا علم ق��درة معامله ومعاوضة عىل دف��ع عوضه، كان ذلك 
ًبا ل��ه يف معاوضته، كم أنَّ علمه بعج��زه عنه عىل الضدِّ من  داعيًّ��ا ل��ه إىل معاملته، ومرغِّ

ذلك، وهلذا تراهم يتجنَّبون معاملة املفلس.

الثامن: تبشريه تعاىل هلم بالرشاد الذي هو طريق اهلداية املؤدِّي إىل املطلوب، فكأنَّه 
هم بإجابة الدعاء«)15(. برشَّ

ّ إىل أثر الدعاء يف تسيع اإلجابة مبيِّنًا رشافته ومكانته عند اهلل  أش��اَر ابُن َفْهٍد احِللِّ
تعاىل.

وقد أبان الش��يخ الطويّس إىل اقتضاء املصلحة لزيادة الدعاء إن مل تكن فيه مفسده، 
قال: »وقوله تعاىل: ﴿َوإَِذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنيِّي َفإِنيِّي َقِريٌب﴾، معناه: إن اقتضت املصلحة 
ا أن يكون قطًعا لكلِّ َمْن يسأل، فال بدَّ  إجابته، وحس��ن ذلك، ومل تكن فيه مفس��دة، فأمَّ
 أن جييبه فال، عىل أنَّ الداعي ال حيسن منه السؤال إالَّ برشط أالَّ يكون يف إجابته مفسدة، 

ال ل��ه، وال لغريه، وإالَّ كان الدعاء قبيًحا، وال جيوز أن يقيِّد اإلجابة باملش��يئة بأن يقول: 
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إن شئت؛ ألنَّه يصري الوعد به ال فائدة فيه، فَمن أجاز ذلك فقد أخطأ، فإن قيل: إذا كان 
ال جيي��ب كلَّ َمن دعا، فم معنى اآلية؟ قلنا معن��اه أنَّ من دعا- عىل رشائط احلكمة التي 
مناه��ا- واقتضت املصلحة إجابته، ُأجيب ال حمالة، بأْن يقول: اللَّهمَّ افعل يب كذا، إن  قدَّ
مل يك��ن فيه مفس��دة ل أو لغريي يف الدين، أو هذا يف دعائ��ه، ويف الناس من قال: إنَّ اهلل 
ل  ار والفاسقني، واملعتَمد هو األوَّ وعد بإجابة الدعاء منه عند مس��ألة املؤمنني دون الكفَّ
)...(، وقول��ه: ﴿َفإِنيِّي َقِريٌب﴾ قيل يف معناه قوالن: أحدمها- إينِّ قريب اإلجابة: رسيع 
اإلجابة، فجاز ذلك ملشاكلة معنى قريب لسيع، الثاين: ﴿َقِريٌب﴾؛ ألنَّه سمع دعاءهم 

كم يسمعه القريب املسافة منهم، فجاز لفظة قريب، فحسن البيان هبا«)16(.

وَنرى أنَّ الش��يخ الطويّس َقيَّد الدعاء بعدم املفس��دة، وعدم الرشطيَّة )إْن ش��ئت(، 
وأنَّ الدعاء مستجاب من اهلل؛ لقربه من عبادة وُحبِّه هلم.

وأب��ان الفخر الرازّي س��بب ن��زول هذه اآلية، ق��ال: »ذكروا يف س��بب نزول هذه 
اآلية وجوًها، أحدها: ما روي عن كعب أنَّه قال، قال موس��ى: يا ربِّ أقريب أنَت 
فُأناجي��ك، أم بعي��د فُأناديك؟ فقال: يا موس��ى أنا جليس َمن َذَكرين، ق��ال: يا ربِّ فإنَّا 
نك��ون عىل حالة نجلُّك أن نذكرك عليها من جنابٍة وغائط، قال: يا موس��ى اذكرين عىل 
كلِّ حاٍل، فلمَّ كان األمر عىل هذه الصفة رغب اهلل تعاىل عباده يف ذكره ويف الرجوع إليه 

يف مجيع األحوال، فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية.

ن��ا فنناجيه، أم بعيد فنناديه؟  وثانيهــا: إنَّ أعرابًيا جاء إىل النبّي فقال: أقريب ربُّ
فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية.

��ه كان يف غ��زوة، وقد رف��ع أصحاب��ه أصواهتم بالتكب��ري والتهليل  وثالثهــا: أنَّ
والدعاء، فقال: )إنَّكم ال تدعون أصمَّ وال غائًبا، إنََّ تدعون سميًعا قريًبا(.
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نا   ورابعهــا: ما روي ع��ن قتادة وغريه أنَّ س��ببه أنَّ الصحابة قالوا: كي��ف ندعو ربَّ
يا نبيَّ اهلل؟ فأنزل هذه اآلية.

م س��ألوه يف أيِّ س��اعٍة ندعو اهلل؟ فأنزل اهلل تعاىل  وخامســها: قال عطاء وغريه: إهنَّ
هذه اآلية.

د كيف يسمع  وسادسها: ما ذكره ابن عبَّاس، وهو أنَّ هيود أهل املدينة قالوا: يا حممَّ
ربُّك دعاءنا؟ فنزلت هذه اآلية.

نا؟ فأنزل اهلل هذه  وســابعها: قال احلس��ن: س��أل أصحاب النبّي فقالوا: أين ربُّ
اآلية، العبد ملتفًتا إىل غرض نفس��ه مل يكن قريًبا من اهلل تعاىل؛ ألنَّ ذلك الغرض حيجبه 
ة الثانية يف فضل الدعاء:  عن اهلل، فثبت أنَّ الدعاء يفيد القرب من اهلل، فكان الدعاء حلجَّ

ُكُم اْدُعويِن َأْسَتِجْب َلُكْم﴾ )غافر: 60(«)17(. قوله تعاىل: ﴿َوَقاَل َربُّ

ويبدو أنَّ الوجوه التي ذكرها الفخر الرازّي ال تكاد ختلو من اإلخالص يف الدعاء، 
واختيار الوقت املناسب له، واإلتيان بالقرب اإلهلّي حينم يدعو اإلنسان.

نتها اآلية املباركة،  ع السيِّد الطباطبائّي يف تكشيف أهمِّ املضامني التي تضمَّ وقد توسَّ
فأش��ار إىل س��بع نكاٍت، قوله تعاىل: ﴿َوإَِذا َســَأَلَك ِعَباِدي َعنيِّي َفإِنيِّي َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة 
اِع إَِذا َدَعاِن﴾ أحسن بيان؛ ملا اشتمل عليه من املضمون، وأرّق أسلوب وأمجله، فقد  الدَّ
وضع أساسه عىل التكلُّم وحده دون الغيبة ونحوها، وفيه داللة عىل كمل العناية باألمر، 
ثمَّ قوله: عبادي، ومل يقل: الناس وما أش��بهه يزيد يف هذه العناية، ثمَّ حذف الواسطة يف 
، ثمَّ اإلتيان  اجل��واب، حي��ث قال: فإينِّ قريٌب، ومل يق��ل: فقل إنَّه قريب، ثمَّ التأكي��د بإنَّ
بالصف��ة دون الفعل الدالِّ عىل القرب؛ ليدلَّ عىل ثبوت القرب ودوامه، ثمَّ الداللة عىل 
د اإلجابة واس��تمرارها، حيث أتى بالفعل املضارع الدالِّ عليهم، ثمَّ تقييده اجلواب  جتدُّ
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اِع﴾- بقوله: إذا دعاِن، وهذا القيد ال يزيد عىل قوله:  - أعن��ي قوله: ﴿ُأِجيُب َدْعَوَة الــدَّ
اِع جمابة من غري رشط  اِع املقيَّد به شيًئا بل هو عينه، وفيه داللة عىل أنَّ دعوة الدَّ دعوة الدَّ
وقيد، كقوله تعاىل: ﴿اْدُعويِن َأْسَتِجْب َلُكْم﴾، فهذه سبع نكات يف اآلية ُتنبىء باالهتمم 
ر فيها- عىل إجيازها- ضمري  يف أم��ر اس��تجابة الدعاء والعناية هبا، مع كون اآلية قد ك��رَّ

ات، وهي اآلية الوحيدة يف القرآن عىل هذا الوصف«)18(. املتكلِّم سبع مرَّ

املطلب الثالث: ال�ست�سهاد مبقطع من الآيات

ث عن االستشهاد بمقطع من اآليات يف اخلطاب األخالقّي  يف هذا املطلب سنتحدَّ
عند علمء احِللَّة.

َه  ِه إِنَّ اللَّ 1. ﴿ُقــْل َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْســَرُفوا َعَلى َأْنُفِســِهْم اَل َتْقنَُطوا ِمْن َرْحَمــِة اللَّ
ُكْم َوَأْســلُِموا َلُه ِمْن  ِحيُم * َوَأنِيُبوا إَِلى َربيِّ ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ ُنوَب َجِميًعا إِنَّ َيْغِفــُر الذُّ

َقْبِل َأْن َيْأتَِيُكُم اْلَعَذاُب ُثمَّ اَل ُتنَْصُروَن﴾ )الزمر: 54-53(.

ام يف حقِّ العايص املنهمك إذا خطرت له التوبة،  استش��هد هبذه اآليات الش��يخ ورَّ
فق��ال له الش��يطان: فَأنَّى ُتقبل توبتك؟ فقنَّط��ه من رمحة اهلل، فيجب عن��د هذا أن يقمع 
ر  ��ر أنَّ اهلل كريم يقب��ل التوبة عن عب��اده، وأنَّ التوبة طاعة تكفِّ القن��وط بالرجاء، ويتذكَّ

الذنوب.

َه  ِه إِنَّ اللَّ قال: ﴿ُقْل َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْســَرُفوا َعَلى َأْنُفِســِهْم اَل َتْقنَُطوا ِمْن َرْحَمِة اللَّ
ُكْم َوَأْســلُِموا َلُه ِمْن َقْبِل  ِحيُم * َوَأنِيُبوا إَِلى َربيِّ ُه ُهَو اْلَغُفــوُر الرَّ ُنــوَب َجِميًعا إِنَّ َيْغِفــُر الذُّ
��اٌر لِ�َمْن تاَب َوآَمَن، فإذا  َأْن َيْأتَِيُكــُم اْلَعــَذاُب ُثمَّ اَل ُتنَْصُروَن﴾ أمرهم باإلنابة، َوإيِنِّ َلَغفَّ
��ع املغفرَة عىل التوبة فهو راٍج، وإن توقَّع املغفرة مع اإلرصار فهو مغرور، فيجب أن  توقَّ
يعني نفس��ه عىل أداء الفرائض وفضائل األعمل، فريجي نفس��ه نعيم اجلنة وما وعد اهلل 
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الصاحلني حتَّى ينبعث من الرجاء نش��اط العبادة، وُيقبل عىل العبادة واألعمل الصاحلة، 
��ر قوله تع��اىل: ﴿َقْد َأْفَلَح اْلـُمْؤِمنُــوَن الَِّذيَن ُهْم يِف َصالِتِْم خاِشــُعوَن﴾ إىل قوله  ويتذكَّ
ل  تعاىل: ﴿ُأولئَِك ُهُم اْلواِرُثوَن الَِّذيَن َيِرُثوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم فِيها خالُِدوَن﴾، فالرجاء األوَّ
يقمع القنوط املانع من التوبة، والرجاء الثاين يقمع الفتور املانع من النش��اط والتشمري، 
ٍع حثٌّ عىل توبة وعىل تشمري يف العبادة فهو رجاء، وكلُّ توقُّع أوجب فتوًرا يف  فكلُّ توقُّ
ة، كم إذا خطر له أن يرك الذنب ويش��تغل بالعمل،  العب��ادة وركوًن��ا إىل البطالة فهو غرَّ
فيقول له الش��يطان: ما لك وإيذاء نفس��ك وتعذيبها ولك ربٌّ كريٌم غفوٌر رحيم، فيفر 

ة بعينها«)19(. به عن التوبة والعبادة، وهي الغرَّ

ام إىل قضيَّتني أخالقيَّتني، األوىل:رج��اء التوبة، وطلُب نيلها،  إًذا أش��ار الش��يخ ورَّ
والثانيــة: الغ��رور والتمدي يف اإلث��م واإلرصار عليه، وهذا ما استش��عره يف النصوص 

الُقرآنيَّة.

وقد أبان الزخمرشّي يف ظلِّ تفس��ريه هلذه اآليات جمموعًة من املس��ائل، وهو منهج 
ة  تفسريّي اختطَّه لنفسه يف تفسريه من أجل تشقيق املسائل وتنويعها يف القضية التفسرييَّ
 املجوث��ة، فهو يرى أنَّ ختصيص اس��م العباد يك��ون باملؤمنني ح��ًرا، إذ ثبت أنَّ قوله: 
﴿َيا ِعَباِدَي﴾ خمتصٌّ هبم، وأنَّ اآلية تدلُّ عىل الرمحة؛ ألنَّ الالئق بالرحيم الكريم إفاضة 
اخلري والرمحة عىل املس��كني املحت��اج، واإلضافة الترشيفيَّة بياء اإلضاف��ة ﴿ِعَباِدَي﴾ هلا 
َوْق��ع يف هذه الرمح��ِة واألمن من العذاب)20(، ويرى كذل��ك أنَّ التوبة واجبٌة عىل العبد، 
يَّة، ويف هذا يردُّ عىل الزخمرشّي  وخوف العقاب قائ��م، فإنَّا ال نقطع بإزالة العقاب بالُكلِّ
ال��ذي ي��رى أنَّ ذكر اإلناب��ة عىل إثر املغف��رِة، لَئالَّ يطم��ع طامع يف حصوهل��ا بغري توبة، 
��ا رشط فيها الزم، ال حتص��ل من دون، وأقول: ه��ذا الكالم ضعيف  وللدالل��ة عىل أهنَّ
ا؛ ألنَّ عندنا التوبة عن املعايص واجبة، فلم يلزم من ورود األمر هبا طعن يف الوعد  ج��دًّ
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باملغف��رة، فإن قالوا لو كان الوعد باملغفرة حاص��اًل قطًعا ملا احتيج إىل التوبة؛ ألنَّ التوبة 
إنَّم تراد إلسقاط العقاب، فإذا سقط العقاب بعفو اهلل عنه، فال حاجة إىل التوبة، فنقول: 
ه��ذا ضعيف؛ ألنَّ مذهبنا أنَّه تعاىل وإن كان يغفر الذن��وب قطًعا ويعفو عنها قطًعا، إالَّ 
ة يف النَّار، ثمَّ  ب مدَّ أنَّ ه��ذا العفو والغفران يقع عىل وجَهني؛ تارًة يقع ابتداًء، وتارًة ُيعذَّ
خُيرجه من النار ويعفو عنه، ففائدة التوبة إزالة هذا العقاب، فثبت أنَّ الذي قاله صاحب 

اف( ضعيف وال فائدة فيه)21(. )الكشَّ

ض هلا الفخر الرازّي س��بب نزول هذه اآليات فهو يرى أنَّ  ومن املس��ائل التي تعرَّ
د أنَّ َمن عبد  م قالوا: يزعم حممَّ ة، فإهنَّ ا نزلت يف أهل مكَّ هناك أسباب نزول، هلذا قيل: إهنَّ
األوثان وقتل النفس مل ُيغفر له، وقد عبدنا وقتلنا فكيف نس��لم؟ وقيل نزلت يف وحيش 
قاتل محزة ل�مَّ أراد أن يسلم وخاف أن ال ُتقَبل توبته، فلمَّ نزلت اآلية أسلم، فقيل لرسول 
ة، وقيل: نزلت يف  ة؟ فقال: بل للمس��لمني عامَّ ة أم للمس��لمني عامَّ اهلل هذه له خاصَّ
أناس أصابوا ذنوًبا عظاًما يف اجلاهليَّة، فلمَّ جاء اإلسالم أشفقوا ال يقبل اهلل توبتهم، وقيل: 
نزلت يف عيَّاش بن أيب ربيعة والوليد بن الوليد ونفر من املسلمني أسلموا ثمَّ فتنوا فافتتنوا، 
 وكان املس��لمون يقول��ون فيهم: ال يقب��ل اهلل منهم توبتهم، فنزلت ه��ذه اآليات فكتبها 
عمر، وبعث هبا إليهم فأس��لموا وهاجروا، واعلم أنَّ العربة بعموم اللفظ ال بخصوص 

السبب، فنزول هذه اآليات يف هذه الوقائع ال يمنع من عمومها)22(.

ني هل��ذا اخلطاب، قال:  وقد استش��َعر الطاهُر بُن عاش��وٍر التفس��ري النف��يَّ للمتلقِّ
»ُأطنب��ْت آيات الوعي��د بأفناهنا الس��ابقة إطناًبا يبلغ م��ن نفوس س��امعيها أيَّ مبلغ من 
الرع��ب واخل��وف، عىل الرغ��م من تظاهره��م بقلَّة االهتمم هب��ا، وقد يبل��غ هبم وقعها 
مبل��َغ الي��أس من َس��عٍي ينجيهم من وعيده��ا، فأعقبه��ا اهلل ببعث الرجاء يف نفوس��هم 
للخ��روج إىل س��احل النج��اة إذا أرادوه��ا، ع��ىل عادة ه��ذا الكتاب املجيد م��ن مداواة 
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النف��وس بمزي��ج الرغيب والرهي��ب والكالم اس��تئناف بياين؛ ألنَّ الزواجر الس��ابقة 
تثري يف نفوس املواَجهني هبا خاطر التس��اؤل عن مس��الك النجاة، فتتالحم فيها اخلواطر 
املَلكيَّة واخلواطر الش��يطانيَّة، إىل أن ُيريس التالحم عىل انتصار إحدى الطائَفَتني، فكان 
، ويرتفق هبا ويواس��يها  ل خطو احلائرين يف ظلمت الش��كِّ يف إنارة الس��بيل هلا ما يس��هِّ
د تلك اجلراح��ة، واحلليُم  بع��د أن أثخنتها ج��روح التوبيخ والزج��ر والوعي��د، ويضمِّ
يزُج��ر ويلني وتث��ري يف نفس النبي خش��يَة أن حييط غض��ب اهلل بالذي��ن دعاهم إليه 
فأعرض��وا، أو حبَّبهم يف احلقِّ فأبغضوا، فلعلَّه ال َيفتح هل��م باب التوبة، وال تقبل منهم 
بعد إعراضهم أْوَبة، والس��يم بع��د أن أمره بتفويض األمر إىل حكمه املش��َتمِّ منه ترقُُّب 
قط��ع اجل��دال وفصِمه، فكان أمره لرس��وله ص��ىلَّ اهلل عليه ]وآله[ وس��لَّم ب��أن ينادهيم 
هب��ذه الدعوة؛ تنفيًس��ا علي��ه وتفتيًحا لباب األْوب��ة إليه«)23(. وي��رى أنَّ الغالب يف عادة 
الق��رآن عند ِذكر ﴿ِعَبــاِدَي﴾ باإلضافة إىل ضم��ري املتكلِّم تعاىل ُمس��تداًل بذلك ما جاء 
يف صحي��ح البخارّي عن ابن عبَّاس: »أنَّ ناًس��ا من أهل الرشك كانوا قد َقتلوا وَأكثروا، 
ًدا فقالوا: إنَّ الذي تقول وتدعو إليه حلس��ن، لو خترُبنا َأن   وزَن��وا وأكثروا، فأتوا حممَّ
ارة، يعني وقد س��معوا آي��ات الوعيد ملن يعمل تلك األعمل، وإالَّ فمن أين  ملا عملنا كفَّ
علم��وا أنَّ تلك األعمل جرائم وه��م يف جاهليَّة، فنزل: ﴿َوالَِّذيَن اَل َيْدُعوَن َمَع اهللِ إَِلـًها 
َم اهللُ إاِلَّ بِاْلـَحقيِّ َواَل َيْزُنــوَن﴾ )الفرقان: 68(، يعني  َآَخــَر َواَل َيْقُتُلــوَن النَّْفَس الَّتِي َحــرَّ
إىل قول��ه: ﴿إاِلَّ َمْن َتــاَب َوَآَمَن َوَعِمَل َعَمــاًل َصالِـًحا﴾ )الفرق��ان: 70(، ونزل: ﴿ُقْل 
ُنوَب  ــَه َيْغِفُر الذُّ ِه إِنَّ اللَّ َيــا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْســَرُفوا َعَلى َأْنُفِســِهْم اَل َتْقنَُطوا ِمــْن َرْحَمِة اللَّ

 

َجِميًعا﴾)24(.

وَيْلَمُح الش��يخ نارص مكارم الش��ريازّي اجلانب الربوّي العظيم يف اآليات املباركة 
يف ض��وء فتح أب��واب الرمحة والصف��ح والعفو عن املذنبني، ويس��تدلُّ ع��ىل ذلك بقول 
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رة التي وردت  اإلم��ام عّل، قال: »إنَّ اهلل يغف��ر الذنوب مجيًعا بعد التهديدات املتكرِّ
يف اآليات الس��ابقة بش��أن املرشك��ني والظاملني، فإنَّ آي��ات بحثنا فتح��ت األبواب أمام 
املذنب��ني وأعطتهم األمل؛ ألنَّ اهلدف الرئيس من كلِّ ه��ذه األمور هو الربية واهلداية، 
وليس االنتقام والعنف، فبلهجٍة مملوءٍة باللطف واملحبَّة يفتح الباريء أبواب رمحته أمام 
اجلمي��ع، ويص��در أوامر العفو عنهم، عندم��ا يقول:﴿ُقْل َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْســَرُفوا َعَلى 
ُنــوَب َجِميًعا﴾. التدقيق يف عبارات  َه َيْغِفُر الذُّ ــِه إِنَّ اللَّ َأْنُفِســِهْم اَل َتْقنَُطــوا ِمْن َرْحَمِة اللَّ
ا من أكثر آيات القرآن الكريم التي ُتعطي األمل للمذنبني، فشموليَّتها  هذه اآلية يبنيِّ أهنَّ
ا أمري املؤمنني عّل بن أيب طالب: )ما يف القرآن  وِسعتِها وصلت إىل درجة قال بشأهنِّ
ُفوا( )...(، هلذا الس��بب فإنَّ اآلية املذكورة أعاله من  آية أوســع ِمن َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَ
أوس��ع وأش��مل آيات القرآن املجيد، إذ تعطي األمل بغف��ران كلِّ أنواع الذنوب، وهلذا 
ا، فإنَّ الذي  ا تبعث األم��ل يف النفوس أكثر من بقيَّة اآليات القرآنيَّ��ة، وحقًّ الس��بب فإهنَّ
ال هناية لبحر لطفه، وش��عاع فيضه غري حمدود، ال ُيتوقَّع منه أقلَّ من ذلك، وقد ش��غلت 
ين مس��أَلَتان، برغم أنَّ حّلهم كامن يف هذه اآلية واآلية التي تليها، األوىل:  أذهان املفسِّ
ه��ل أنَّ عمومية اآلية تش��مل كلَّ الذنوب حتَّ��ى الرشك والذنوب الكب��رية األُخرى؟، 
 فإذا كان كذلك، فلَم تقول اآلية )48( من س��ورة النس��اء: إنَّ الرشك من الذنوب التي 

َك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذلَِك لِـَمْن َيَشاُء﴾«)25(. ال تغتفر ﴿إِنَّ اهللَ اَل َيْغِفُر َأْن ُيرْشَ

َر﴾  َم َأْو َيَتَأخَّ ْحَدى اْلُكَبِر * َنِذيًرا لِْلَبَشــِر * لَِمْن َشــاَء ِمنُْكْم َأْن َيَتَقــدَّ َهــا إَلِ 2. ﴿إِنَّ
)املدثر: 37-35(.

لة  ّ مبينًا أنَّ األعمل الصاحلة جي��ب أن تكون مكنوزة وحمصَّ ام احِل��لِّ قال الش��يخ ورَّ
عند العبد دائًم؛ ألنَّ الرحيل واملوت يأيت فجأًة، قال: »ما من صباح وال مساء إالَّ ومناٍد 
ْحَدى اْلُكَبِر *  َها إَلِ ا الناس، الرحيل الرحيل، وتصديق ذلك قوله تعاىل: ﴿إِنَّ ينادي: أهيُّ
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َر﴾ يف املوت«)26(. َم َأْو َيَتَأخَّ َنِذيًرا لِْلَبَشِر * لَِمْن َشاَء ِمنُْكْم َأْن َيَتَقدَّ

ر هو الس��بق إىل اخلري، والتخلُّف عنه،  م والتأخُّ ويرى الزخمرشّي أنَّ املراد من التقدُّ
وهو كقوله تعاىل: ﴿َفَمْن َشــاَء َفْلُيْؤِمْن َوَمْن َشــاَء َفْلَيْكُفْر﴾ )الكهف: 29(، وجيوز أن 
ا منذرة للمكلَّفني املمِكنني، الذين إن شاؤوا  ( عىل أهنَّ يكون )لِ�َمن َشآَء( بداًل من )لِْلَبرَشِ

روا فهلكوا«)27(. موا ففازوا، وإن شاؤوا تأخَّ تقدَّ

وتنبَّ��ه الفخ��ر ال��رازّي لقضيَّة أخالقيَّ��ة تتعلَّق باجل��رب والتفويض، ق��ال: »املعتزلة 
نًا ِم��ن الفعل غري جمبور عليه، وجوابه: إنَّ هذه  ��وا هبذه اآلية عىل كون العبد متمكِّ احتجُّ
اآلي��ة دلَّت عىل أنَّ فعل العبد معلَّق عىل مش��يئته، لكنَّ مش��يئة العبد ُمعلَّقة عىل مش��يئة 
اهلل تعاىل لقوله: ﴿َوَما َتَشــاُءوَن إاِلَّ َأْن َيَشــاَء اهللُ﴾ )اإلنس��ان: 30(، وحينئٍذ تصري هذه 
ة لنا عليهم، وذكر األصحاب عن وجه االستدالل هبذه اآلية جواَبني آخَرين،  اآلية حجَّ
ل: أنَّ معنى إضافة املش��يئة إىل املخاطبني التهديد، كقوله: ﴿َفَمْن َشاَء َفْلُيْؤِمْن َوَمْن  األوَّ
َشــاَء َفْلَيْكُفْر﴾ )الكهف: 29(، الثاين: أنَّ هذه املشيئة هلل تعاىل، عىل معنى ل�َمن شاء اهلل 

ر«)28(. م أو يتأخَّ منكم أن يتقدَّ

وقد أبان الطاهر بن عاشور مجاليَة األسلوِب الُقْرآيّن يف النصوص الُقْرآنيَّة املبحوثة، 
ل ِمن جممل من قوله:  َر﴾ ب��دل مفصَّ َم َأْو َيَتَأخَّ  ق��ال: »وقوله: ﴿لَِمْن َشــاَء ِمنُْكْم َأْن َيَتَقدَّ
﴿لِْلَبَشــِر﴾، وُأعي��د ح��رف اجلرِّ مع الب��دل للتأكيد، كقوله تع��اىل: ﴿َقاَل اْلـَمــَ�ُ الَِّذيَن 
ِذيَن اْســُتْضِعُفوا لِـَمْن َآَمــَن ِمنُْهْم﴾ )األع��راف: 75(، وقوله:  وا ِمــْن َقْوِمــِه لِلَّ اْســَتْكرَبُ

 

﴿إِْن ُهَو إاِلَّ ِذْكٌر لِْلَعاَلـِمنَي * لِـَمْن َشــاَء ِمنُْكْم َأْن َيْسَتِقيَم﴾ )التكوير: 27-28( وقوله 
ا نذيٌر ملن ش��اء أن  لِنَا َوَآِخِرَنا﴾ )املائدة: 114(، واملعنى: إهنَّ تع��اىل: ﴿َتُكوُن َلنَا ِعيًدا أِلَوَّ
ر عن اإليمن واخلري فال يرعوي  م إىل اإِليمن واخلري؛ لينتذر هبا، ول�َمن شاء أن يتأخَّ يتقدَّ
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م م��يش إىل جهة اإلمام، فكأنَّ املخاطب يم��يش إىل جهة الداعي إىل  بنذارهت��ا؛ ألنَّ التقدُّ
م  ر، فح��ذف متعلِّق )يتقدَّ اإِلي��من، وه��و كناية عن قب��ول ما يدعو إليه، وبعكس��ه التأخُّ
م إليها، أي إىل َس��َقر  ر: ملن ش��اء أن يتقدَّ ويتأّخ��ر(؛ لظهوره من الس��ياق، وجيوز أن يقدِّ
به  ��ر عنها بتجنُّب ما من ش��أنه أن يقرِّ باإِلق��دام ع��ىل األعمل التي ُتقدم��ه إليها، أو يتأخَّ
ره نايشء عن عدم  ر بأنَّ عدم تذكُّ منها، وتعليق )نذيًرا( بفعل املش��يئة إنذار ل�َمن ال يتذكَّ
م يف )س��ورة املزمل: 19( قوله: ﴿إِنَّ َهِذِه  مش��يئته، فتبعُته عليه لتفريطه )...(، وقد تقدَّ
ِه َسبِياًل﴾، ويف الضمري منكم التفات من الغيبة إىل اخلطاب؛  َذ إىَِل َربيِّ َ َتْذكَِرٌة َفَمْن َشاَء اتَّ

ألنَّ مقتىض الظاهر أن ُيقال: ل�َمن شاء منهم، أي ِمن البرش«)29(.

ة البيانيَّة عند الشيخ نارص مكارم الشريازّي يف بيان مرجعيَّة  ة التفس��رييَّ وَنْبُرُ الدقَّ
َا﴾، فض��اًل عن ذلك أنَّ الع��ذاب ال خيصُّ مجاع��ًة دون مجاعة،  الضم��ري يف قول��ه: ﴿إهِنَّ
ا يرجع إىل اجلنود، أو إىل جمموعة  ا يرجع إىل )س��قر(، وإمَّ ا( إمَّ ويرى: أنَّ الضمري يف )إهنَّ
ا كانت، فإنَّ عظمتها واضحة، ث��مَّ يضيف تعاىل: ﴿َنِذيًرا  احل��وادث يف يوم القيام��ة، وأيًّ
ار واملذنبنِي  رهم من الع��ذاب املوحش الذي ينتظ��ر الكفَّ لِْلَبَشــِر﴾؛ لُين��ذر اجلميع وحيذِّ
د مضيًفا أنَّ هذا العذاب ال خيصُّ مجاعة دون مجاعة، بل:  ، ويف النهاية يؤكِّ وأع��داء احلقِّ
ر،  م، وتعًس��ا وترًحا ل�َمْن يتأخَّ َر﴾، فهنيًئا ل�َمْن يتقدَّ َم َأْو َيَتَأخَّ ﴿لَِمْن َشــاَء ِمنُْكْم َأْن َيَتَقدَّ

م النفس)30(. ر عنه، وقيل هو تقدُّ م إىل اجلحيم والتأخُّ واحتمل بعض كون التقدُّ
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املبحث الثاين

الن�سق غري املبا�سر يف ال�ست�سهاد بالقراآن الكرمي

ث عن النسق غري املبارش يف االستشهاد يف القرآن الكريم،  يف هذا املبحث س��نتحدَّ
(، الثاين:  ر )غري الن��يّصِّ ل: االستش��هاد الق��رآيّن املحوَّ وس��يكون يف مطلَب��ني، مها: األوَّ

الالُت واملضامنُي القرآنيَُّة. الدَّ

ّي( ر )غري الن�سِّ ل: ال�ست�سهاُد القراآيّن املحوَّ املطلب الأوَّ

(، وهو نوع  ّ ر )غري النيصِّ ث عن االستش��هاد القرآيّن املحوَّ يف هذا املطلب س��نتحدَّ
( الذي يقوم كم قلنا: عىل  ّ ر )النيصِّ من االستشهاد بخالف االستشهاد القرآيّن غري املحوَّ

يًّا( بالقرآن الكريم. االستشهاد احلريّف )نصِّ

ويقوم هذا املطلب عىل تقديم كلمة عىل أخرى يف النصِّ القرآيّن من جهة، وحذف 
كلم��ة أو زيادة كلمة من جهة أخرى، وهذه املقبوس��ات يف اخلط��اِب األخالقيِّ املنتج، 

وسنحاول أن نذكر جمموعًة من االستشهادات يف هذا النسق.

رة( يف تكشيف صفة يوم القيامة ودواهيه،  اًل: نرقب الُقْرآنّيَة غرَي املبارشة )املحوَّ أوَّ
ام: »أخطر ببالك وأحض يف قلبك حالة قلوب العباد وقد امتألت فزًعا  قال الش��يخ ورَّ
وا مدبِرين، وسقط بعضهم عىل الوجوه، وينادى  ورعًبا، وتس��اقطوا جثًيا عىل ركٍب وولُّ
يقون نفي نفي، فبينم هم كذلك، إذ  الظاملون والعَصاة بالوي��ل والثبور، ونادى الصدِّ
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م مأخوذون،  زفرت الناُر َزفَرهتا الثاني��ة فتضاعف خوفهم، وختاذلت قواهم، وظنُّوا أهنَّ
ثمَّ زفرت الثالثة فتس��اقط اخلالئق بوجوههم وش��خصوا بأبصارهم ينظرون من طرٍف 
خفيٍّ خاش��ع، فاهنضمت قلوب الظاملني فبلغ��ت احلناجر كاظِمني، فينادى العبد فيقال 
ر لك اخليل واإلبل؟ أمل أنعم عليك  له: يا ابن آدم، أملْ أكرمك وأسودك وأزوجك واسخِّ
بالش��باب، ففي ماذا أبليته؟ أمل أمهل عليك يف العمر؟ ففي ماذا أفنيته؟ أمل أرزقك املال؟ 
فف��ي ماذا أنفقته؟ أمل أكرمك بالعل��م؟ ففي ماذا عملت؟ فكيف ترى حياءك وخجلك، 
وه��و يعدُّ عليك إنعامه ومعاصيك وأياديه ومس��اويك وأن��ت قائم بقلب خافق حمزون 
 وج��ل، وطرف خاش��ع ذليل، وفؤاد منك��س، وأعطيت كتابك ال��ذي ال يغادر صغرية 

وال كبرية إالَّ أحصاها«)31(.

اٌم من أجِل ترسيِخ صفِة يوم القيامة، واستجالء دواهي هذا  فقد استظلَّ الشيُخ ورَّ
الي��وم بمجموعة من الصفات التي تظهر حال قلوب العباد، منها قوله تعاىل: ﴿َفَوَربيَِّك 
ُْم َحْوَل َجَهنََّم ِجثِيًّــا﴾ )مريم: 68(، وقوله تعاىل:  نَّ ــَياطنَِي ُثمَّ َلـنُْحِضَ ُــْم َوالشَّ نَّ َلنَْحرُشَ

﴿َيْوَم ُتَولُّوَن ُمْدبِِريَن َما َلُكْم ِمَن اهللِ ِمْن َعاِصٍم﴾ )غافر: 33(، وقوله تعاىل: ﴿َوإَِذا ُأْلُقوا  
َب  ننَِي َدَعْوا ُهنَالِــَك ُثُبوًرا﴾ )الفرقان: 13(، وقوله تعاىل: ﴿َواْقرَتَ ِمنَْهــا َمَكاًنا َضييًِّقا ُمَقرَّ
اْلَوْعــُد اْلـَحقُّ َفإَِذا ِهَي َشــاِخَصٌة َأْبَصاُر الَِّذيــَن َكَفُروا﴾ )األنبي��اء: 97(، وقوله تعاىل: 

 

﴿َوَبَلَغِت اْلُقُلوُب اْلـَحنَاِجَر﴾ )األحزاب: 10(.

ّ يف دعاء العربات، القرآنيَّة  ثانيًّا: من األنمط الُقرآنيَّة التي وظَّفها ابن طاووس احِللِّ
غري املبارشة )غري النصيَّة(، منها قوله: »سؤاله وباملراحم واملكارم التي اقتضت االبتداء 
بالنوال قبل الس��ؤال، وبعد السؤال، وعند السؤال، وباملراحم واملكارم التي أنكرت هبا 
دين  رت هبا عقوبة الكافِرين واملرشكني واملتمرِّ اآليس��ني... وباملراحم واملكارم التي أخَّ

دين واملنافِقني والفاِسقني«)32(. واملترشِّ
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 والخيف��ى أنَّ ابن ط��اووس قد أقس��م باملراحم وامل��كارم، اس��ترشاًفا بقوله تعاىل: 

ُكُم الَّــِذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفــٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنَْهــا َزْوَجَها َوَبثَّ  ُقوا َربَّ ــا النَّاُس اتَّ َ ﴿َيــا َأيُّ
ُقوا اهللََ الَِّذي َتَســاَءُلوَن بِِه َواأْلَْرَحاَم﴾ )النساء: 1(، وقوله  ََ ِرَجااًل َكثًِرا َونَِســاًء َواتَّ ِمنُْه
ََ َغَفَر ِل َريبيِّ َوَجَعَلنِي ِمَن  تعاىل: ﴿َبْل ِعَباٌد ُمْكَرُموَن﴾ )األنبياء: 26(، وقوله تعاىل: ﴿بِ

اْلـُمْكَرِمنَي﴾ )يس: 27(.

ين يا أرحَم  وقال ابن طاووس: »َربِّ يا غوَث املس��تغيثني وي��ا جميَب دعوة املضطرِّ
الرامح��نَي يا أرحَم الرامحنَي ي��ا أرحَم الرامحنَي يا أرحَم الرامحنَي ي��ا أرحَم الرامحنَي«)33(. 
ــوَء﴾  ْن ُيِيُب اْلـُمْضَطرَّ إَِذا َدَعاُه َوَيْكِشــُف السُّ اس��ترشاًفا واس��تيحاًء بقوله تعاىل: ﴿َأمَّ
)النم��ل: 62(، وقال ابن ط��اووس: »وتقودهم طوًعا وكرًه��ا إىل مصلحته ومصلحتنا 
فنا قدر النعمة علينا بتعجيل  وامجني نادمني مغلولني خمذولني مكسورين مقهورين، وعرِّ
تك يا خ��ري النارصين   إجابت��ك وتكمي��ل رمحت��ك، وأوزعنا ش��كر ذلك بحول��ك وقوَّ
س��ة برف الس��وء عن  وي��ا صاح��ب الوعود بإجاب��ة الداعني، ومن مدح نفس��ه املقدَّ
املظلُّون، وأحفظ فينا وصيَّتك ووصية س��يِّد املرس��لني وعرت��ه الطاهرين، وأحفظنا بم 
حفظت به كنز أصحاب اجلدار؛ ألجل َمن حفظته به من سلفهم الصاحلني، فقد عرضنا 
ابك؛ ونحن الضعف��اء املرقبون ملا أن��َت أهله من جوابك،  حاجتن��ا عىل أبوابك بي��د بوَّ
وأن��َت أرحم الرامحني، وأكرم األكرمني، واحلمُد هلل كم أن��َت أهله يا ربَّ العاملني«)34(، 
فقد استثمر ابن طاووس قوله تعاىل: ﴿َواْدُعوُه َخْوًفا َوَطَمًعا﴾ )األعراف: 56(، وقوله 

﴾ )النمل: 19(. تعاىل: ﴿َوَقاَل َربيِّ َأْوِزْعنِي َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَّتِي َأْنَعْمَت َعَلَّ

رة( وهي كثرية، نرى  ى لنا يف ضوء هذه املقتبس��ات القرآنيَّة غري املبارشة )املحوَّ تبدَّ
يف تأصيلها تضخيًم�ا للمدة، واخلروج من سنن البحث العلمّي، وقد اكتفينا هبذا املقدار 

من النصوص؛ رعايًة لالختصار.
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املطلب الثاين

الدللت وامل�سامني القراآنيَّة

��حت م��ن اخلطاب  س��نتناول يف ه��ذا املطل��ب أه��مَّ ال��دالالت القرآنيَّة التي ترشَّ
األخالق��ّي، وه��ذه املضامني والدالالت القرآنيَّ��ة متثِّل مفاهيم ومصطلح��ات قرآنيَّة مل 

. ّ تذكر مبارشًة، بل نلمحها ونرصدها من اخلطاب األخالقّي احِللِّ

م فائدة من جلِّ نصوصه،  ام قد أفاد من املعجم القرآيّن أيَّ نرصد مثاًل أنَّ الش��يخ ورَّ
وه��ذه النصوص متثِّل منظومًة دينيَّ��ة خالصًة؛ إذ حاز القرب اإلهلّي فيها حيًِّزا وس��يًعا، 
إذ نج��د ذلك يف معظم فصول جمموعة )تنبيه اخلواط��ر ونزهة النواظر(، وبدا لنا رجوع 
ام إىل القرآِن الكريِم باستمرار، وهو الدليل عىل استكمل الثقافة الدينيَّة عنده،  الشيخ ورَّ
ام األخالقيَّة،  ويتجىلَّ هذا النس��ق م��ن القرآنيَّة ويزهر يف كث��ري من نصوص الش��يخ ورَّ
ويكاد يكون هو النس��ق األب��رز، إذ نجد املفاهيم القرآنيَّ��ة، ودالالت املضامني القرآنيَّة 
ام من كتاب اهلل ق��راءًة وفهًم وحفًظا قد جعله  ح��ارضة فيها، ويبدو أنَّ قرب الش��يخ ورَّ
ام يف وصف القرآن الكريم يف باب  يس��تثمر هذا األثر العظيم، ودونك كالم الش��يخ ورَّ
ر فيه، فإنَّه جامع  ��ر(، إذ وصفه وصًفا ُمْعِجًبا، قال: »فعليك بقراءة القرآن والتفكُّ )التفكُّ
جلميع املقامات واألحوال، وفيه شفاء للعاملني، وفيه ما يورث اخلوف والرجاء والصرب 
والش��كر وس��ائر الصفات، وفيه ما يزجر عن مجيع الصفات املذمومة، فينبغي أن يقرأه 
ة، فقراءة  ًة بعد أخرى، ولو مئة مرَّ ر فيها م��رَّ د اآلية التي هو حُمتاج إىل التفكُّ العب��د، ويردِّ
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ل فيها ولو ليلة واحدة،  ر وفهم، وليتوفَّق يف التأمُّ ر وفهم خري من ختمة بغري تفكُّ آية بتفكُّ
ف��إنَّ حتت كلِّ كلمٍة ِمنها أرسار ال تنحر وال يوق��ف عليها إالَّ بدقيق الفكر عن صفاء 

القلب«)35(.

ام أنَّ القرآن الكريم كتاُب حياِة ُي�ْحيي اهلل به الناَس، وخُيِْرُجهم من  ويرى الشيُخ ورَّ
امّي لزوم  اللة إىل اهلَُدى، من أجل ذلك َنلمُح يف النصِّ الورَّ الظلمت إىل النوِر، ومن الضَّ
ر يف القرآِن الكريِم والتدبر بآياته، إذ يس��تحض الس��ياَق االس��تفهامّي اإلرشادّي  التفكُّ
ُروَن اْلُقْرَآَن َأْم َعىَل  والنصحّي والوعظّي يف تدبر القرآن بحس��ب قوله تعاىل: ﴿َأَفاَل َيَتَدبَّ
د: 24(؛ ملا فيه من عظات وتعاليم متكاملة، فهو شفاء للصدور،  ُقُلوٍب َأْقَفاُلـَها﴾ )حممَّ
ر القرآن نفسه بأنَّه شفاٌء ونوٌر وكتاٌب  إذ يس��تحض الوصف القرآيّن للقرآن نفسه؛ فصوَّ
ُكْم  ا النَّاُس َقــْد َجاَءْتُكْم َمْوِعَظــٌة ِمْن َربيِّ َ مب��نٌي، وكتاُب هدايٍة ورصاٍط مس��تقيم ﴿َيا َأيُّ
ٌة لِْلُمْؤِمننَِي﴾ )يونس: 57(، وقوله تعاىل: ﴿َيا َأْهَل  ُدوِر َوُهًدى َوَرمْحَ ََ يِف الصُّ َوِشــَفاٌء لِـ
ُفوَن ِمَن اْلكَِتاِب َوَيْعُفو َعْن َكثٍِر  ََّ ُكنُْتْم ُتْ ُ َلُكْم َكثًِرا ِمـ اْلكَِتاِب َقْد َجاَءُكْم َرُسوُلنَا ُيَبـنييِّ
ا وصدًقا أنَّ التفكر يف الشواهد  َقْد َجاَءُكْم ِمَن اهللِ ُنوٌر َوكَِتاٌب ُمبنٌِي﴾ )املائدة: 15(، حقًّ
القرآنيَّة واحلديثيَّة، واستلهام سرية املصطفى طريق مهيع يف النجاة، والدليل العظيم 
إىل الوصول إىل مراقي الرفعة والقرب اإلهلّي. قال الرس��ول: »فإذا التبســت عليكم 
ق، وَمن جعله  ٌع وما حلَّ ُمصدَّ الِفتن كِقَطع الليل املظلم َفعليُكم بالقرآِن؛ فإنَّه شافٌع ُمشفَّ
أمامه قاده إىل اجلنَّة، وَمن جعله خلفه ســاقه إىل النار، وهو الدليل يدلُّ عىل خر ســبيل، 
وهــو كتاب فيه تفصيــل وبيان التحصيل، وهــو الفصل ليس باهلزل، ولــه ظهر وبطن، 
 فظاهــره حكــم وباطنه علم، ظاهره أنيــق وباطنه عميق، له نجوم وعــىل نجومه نجوم، 
ال حتــى عجائبه وال تبىل غرائبه، فيه مصابيح اهلــدى ومنار احلكمة، ودليل عىل املعرفة 

ملن عرف الصفة«)36(.
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ونب��ر املعاين والدالالت القرآنيَّة يف اخلطاب األخالق��ّي عند ابن طاووس، ففي 
ظلِّ استقراء تراث ابن طاووس وأدبه، والسيم دعاء العربات، نجد نفثات من دالالت 
القرآن الكريم واملعاين املصطَفيات من روح اهلل ظاهرًة عىل خطابه األخالقّي، رحم 
اص الرائد الذي ال يقف  اهلل اب��ن طاووس، لقد كان يف خطابه األخالقّي كحركة الغ��وَّ
 عىل الس��طح، وال يس��تقر عند القاع، فمعاني��ه القرآنيَّة تقطر وتفي��ض، والقرآن الكريم 
»من جه��ة األدب غاية اجلمل، ومن جهة الفضيلة غاية اخلري، ومن جهة الفلس��فة غاية 

.)37(» احلقِّ

��ل معن��ا اس��ترشافه حلادثة هداي��ة س��حرة فرعون، بوس��اطة اللط��ف اإلهلّي،  تأمَّ
انيَّ��ة، والعاقبة اإلهليَّ��ة الرحيميَّة، قال ابن ط��اووس: »وباملراحم  فش��ملتهم اهلداية الربَّ
ضوا لرمحتك  واملكارم التي ابتدأت هبا س��حرة فرعون وما عرف��وك وال طلبوك وال تعرَّ
وال تعرضوا إلجابتك«)38(، استيحاًء من قوله تعاىل: ﴿َقاُلوا َآَمنَّا بَِربيِّ اْلَعاَلـِمنَي * َربيِّ 
ة ممَّن  ُموَســى َوَهاُروَن﴾ )األعراف: 121-122(، واستثمًرا واسترشاًفا هلداية أهل مكَّ
ش��ملتهم الرمحة اإلهليَّة، والعناي��ة الربانيَّة يف ختلُّصهم من الكف��ر والضالل إىل التوحيد 
والسعادة واهلداية والعاقبة احلسنة، قال ابن طاووس: »وباملراحم واملكارم التي ابتدأت 
هب��ا أمم األنبي��اء، وقد كانوا عىل عظيٍم من الكفر والطغيان والعصيان واس��تحقاق 
العذاب واهلوان«)39(، استرشاًفا لقوله تعاىل: ﴿َفاْصرِبْ إِنَّ اْلَعاِقَبَة لِْلُمتَِّقنَي﴾ )هود: 49(، 
وقول��ه: ﴿اْلـَحْمُد هللِ الَِّذي َهَداَنا لِـَهَذا َوَما ُكنَّــا لِـنَْهَتِدَي َلْواَل َأْن َهَداَنا اهللُ﴾ )األعراف: 
ة الدعاء واالستغفار يف إنقاذ أقوام األنبياء، كم يف هداية قوم  43(، وقد اس��توحى رمزيَّ
إدريس، ويونس، قال ابن طاووس: »بسعاداهتم وباملراحم واملكارم التي أجبت هبا 
قوم إدريس وقوم يونس، وَمْن كان عىل نحو سوء أعمهلم، وقد غضبت عليهم أنبياؤهم 
ونه من نكاهلم، وأرشفوا عىل اهلالك، وعجزوا عن االس��تدراك،  دوهم بم يس��تحقُّ وتوعَّ
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فرمحت شكواهم، وكش��فت بلواهم«)40(، وهو استيحاء من قوله تعاىل: ﴿َفَلْواَل َكاَنْت 
ََّ َآَمنُوا َكَشــْفنَا َعنُْهْم َعَذاَب اْلـِخْزِي يِف اْلـَحَياِة  ُنَا إاِلَّ َقْوَم ُيوُنَس َلـ ََ َقْرَيٌة َآَمنَْت َفنََفَعَها إِي

ْنَيا َوَمتَّْعنَاُهْم إىَِل ِحنٍي﴾ )يونس: 98(. الدُّ

ة اللقاء بني يوس��ف وأبي��ه يعقوب بعد اليأس م��ن اللُّقيا، ويف  وكذل��ك رمزيَّ
ذلك إش��ارة إىل أنَّ الدعاء واالستغفار هيدمان القضاء والقدر َهْدما، قال ابن طاووس: 
»وباملراحم واملكارم التي مجعت هبا ش��مل يوسف ويعقوب«)41(، وهو استرشاف لقوله 
ًدا َوَقاَل َيا َأَبِت َهــَذا َتْأِويُل ُرْؤَياَي ِمْن  وا َلُه ُســجَّ تع��اىل: ﴿َوَرَفَع َأَبَوْيِه َعىَل اْلَعْرِش َوَخرُّ
ــْجِن َوَجاَء بُِكْم ِمَن اْلَبْدِو ِمْن  ا َوَقْد َأْحَســَن يِب إِْذ َأْخَرَجنِي ِمَن السيِّ َقْبُل َقْد َجَعَلَها َريبيِّ َحقًّ
ُه ُهَو اْلَعلِيُم اْلـَحكِيُم﴾  ََ َيَشــاُء إِنَّ ــْيَطاُن َبْينِي َوَبنْيَ إِْخَوِت إِنَّ َريبيِّ َلطِيٌف لِـ َبْعِد َأْن َنَزَغ الشَّ

)يوسف: 100(.

وتتع��اىل هذه الدالالت واملع��اين القرآنيَّة، وت��رشق يف خطابه األخالق��ّي، كم هو 
احلال يف قوله: »وباملراحم واملكارم التي كشفت هبا كربات أيُّوب«)42(، ويف ذلك إشارة 
ُه  ا َوَجْدَناُه َصابًِرا نِْعَم اْلَعْبُد إِنَّ إىل قوله تعاىل: ﴿َوُخْذ بَِيِدَك ِضْغًثا َفاْضِرْب بِِه َواَل َتْحنَْث إِنَّ
، قال: »وباملراحم واملكارم  اٌب﴾ )ص: 44(، وخ��الص يونس من احلوت واليمِّ َأوَّ
التي خلَّصت هبا يونس بن متَّى من بطن حوت هو يّمه«)43(، وفيه إشارة إىل قوله تعاىل: 
﴿َوَذا النُّوِن إِْذ َذَهَب ُمَغاِضًبا َفَظنَّ َأْن َلْن َنْقِدَر َعَلْيِه َفنَاَدى فِي الظُُّلَماِت َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ َأْنَت 

ُسْبَحاَنَك إِنيِّي ُكنُْت ِمَن الظَّالِِمين﴾ )األنبياء: 87(.
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خامتُة البحِث ونتائُجُه

ة يف بيان أهمِّ النتائج  ونحن ننقُل سطوَر هذا البحث، ال ُبدَّ من إملاحٍة َنْحَسُبها مهمَّ
لنا إليها، وهي: التي توصَّ

اًل: إنَّ الكت��اب العظي��م )الق��رآن الكري��م( ق��د َزَه��َر يف اخلط��اَب األخالق��ّي،  أوَّ
ويكف��ي القارئ إمتاًعا أن يقف عىل قس��م من النصوص الدينيَّة؛ للتلميح االس��تثمرّي 
د  نت، والتي جتسِّ واالس��ترشايّف يف كتاب اهلل، إذ تنوعْت تقنياُت االقتباس��ات وتلوَّ

أنساًقا وأنمًطا من األثر القرآيّن يف اخلطاب األخالقّي.

ثانيًّا: َبَدا لنا أنَّ االستش��هادات )غري املبارشة( نلمح فيها االس��تثمر القرآيّن للنصِّ 
م ألفاظه بعضها عىل بع��ض، وكذلك عدم ذكر النصِّ حرفيًّا، وهو  املستش��َهد به من تقدُّ
، بمعنى أنَّ النصَّ القرآينَّ قد وظِّ��ف توظيًفا غري مبارٍش، فنلمح  ّ اس��تثمر قرآيّن غري نيصِّ

ة يف النصِّ املقبوس. التقديم والتأخري يف ألفاظه من جهة، واالكتفاء بكلمت حموريَّ

م كانوا خيتارون  ثالًثــا: يف ضوء تدبُّر اخلطابات األخالقيَّة عند علمء احِللَّة، نجٌد أهنَّ
العبارات القرآنيَّة يف هذه اخلطابات، فنجد التمهي احلارض بني اخلطاَبني.
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د بن عمر بن احلس��ن بن احلس��ني التيم��ّي )ت606ه�(،  )17( ال��رازي، فخ��ر الدين، أبو عبد اهلل حممَّ
التفسري الكبري )مفاتيح الغيب(، ج3، ص111-108.

د حسني )ت1402ه�(، امليزان يف تفسري القرآن، ج2، ص18-16 )18( الطباطبائّي، السيِّد حممَّ
د  ام بن أيب فراس )ت605 ه�(، تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر، حتقيق باسم حممَّ ،الش��يخ ورَّ ّ )19( احِللِّ

مال اهلل، ج1، ص534-533.
د بن عمر بن احلس��ن بن احلس��ني التيم��ّي )ت606ه�(،  )20( ال��رازي، فخ��ر الدين، أبو عبد اهلل حممَّ

التفسري الكبري )مفاتيح الغيب(، ج13، ص274-272
��د ب��ن أمح��د  )21( املص��در نفس��ه، ج13، ص272-274، وُينظ��ر: الزخم��رشّي، أب��و القاس��م حممَّ

اف، ج6، ص77. )ت538ه�(، الكشَّ
د بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمّي )ت606ه�(،  )22( ُينظر، الرازّي، فخر الدين، أبو عبد اهلل حممَّ

التفسري الكبري )مفاتيح الغيب(، ج13، ص275.
د الطاهر )ت 1973م(، حترير والتنوير، ج12، ص365. )23( ابن عاشور، حممَّ
)24( املصدر نفسه، ج12، ص367، وُينظر: صحيح البخارّي،ج16، ص74.

)25( الشريازّي، نارص مكارم، األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل، ج15، ص121-117
د  ام بن أيب فراس )ت605ه�(، تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر، حتقيق باسم حممَّ ، الش��يخ ورَّ ّ )26( احِللِّ

مال اهلل، ج2، ص29.
اف، ج7، ص184. د بن أمحد )ت 538ه�(، الكشَّ )27( الزخمرشّي، أبو القاسم حممَّ

د بن عمر بن احلس��ن بن احلس��ني التيم��ّي )ت606ه�(،  )28( ال��رازّي، فخ��ر الدين، أبو عبد اهلل حممَّ
التفسري الكبري )مفاتيح الغيب(، ج16، ص167-165.

د الطاهر )ت 1973م(، التحرير والتنوير، ج15، ص423-422. )29( ابن عاشور، حممَّ
)30( الشريازّي، نارص مكارم، األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل، ج19، ص181.

)31( تنبيه اخلواطر، ص305.
)32( اب��ن ط��اووس، ريّض الدين ع��ّل )ت 664ه�(، مهج الدعوات ومنه��ج العبادات، ص326-

.327
)33( املصدر نفسه، ص329.
)34( املصدر نفسه، ص331.

د  ام بن أيب فراس )ت605ه�(، تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر، حتقيق باس��م حممَّ ،الش��يخ ورَّ ّ )35( احِللِّ
مال اهلل، ج1، ص604.
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ام بن أيب ف��راس )ت605 ه���(، تنبيه اخلواطر ونزه��ة النواظر، حتقيق  ،الش��يخ ورَّ ّ )36( ُينظ��ر: احِللِّ
د بن يعق��وب )ت329ه�(، الكايف،  د م��ال اهلل، ج1، ص599، وُينظ��ر: الكلينّي، حممَّ باس��م حممَّ

ج2،ص599.
)37( ُينظر،الزيَّات، أمحد حس��ن، وحي الرس��الة )فصول يف األدب والنقد والسياسة واالجتمعي(، 

ج1، ص442.
)38( ابن طاووس، ريّض الدين عّل )ت 664ه�(، مهج الدعوات ومنهج العبادات، ص327.

)39( املصدر نفسه، ص327.

)40( املصدر نفسه، ص327.

)41( املصدر نفسه، ص327.

)42( املصدر نفسه، ص328.
)43( املصدر نفسه، ص328
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م�سادر البحث

ّ )ت664ه�(، حماسبة املالئكة الكرام آخر كلِّ يوم . 1 ابن طاووس، ريّض الدين عّل بن موسى احِللِّ
من الذنوب واآلثام أو حماس��بة النفس، حتقيق الش��يخ هادي حس��ن القبيّي العامّل، جملَّة تراثنا، 

م-مجادى اآلخرة، 1417ه�. ل والثاين، 45 و46 السنة الثانية عرش، حمرَّ العددان األوَّ
، )ت664ه�(، مهج الدعوات ومنهج العبادات، . 2 ّ ابن طاووس، ريّض الدين عّل بن موسى احِللِّ

سة األعلمّي للمطبوعات،  م عليه وعلَّق عليه الش��يخ حسن األعلمّي، ط1، منش��ورات مؤسَّ قدَّ
بريوت، لبنان، 1414ه�/1994م.

د الطاهر )ت 1973م(، التحرير والتنوير، ط1، دار التونسيَّة للنرش والتوزيع، . 3 ابن عاش��ور، حممَّ
1984م.

د زهري بن . 4 د بن إس��معيل أبو عب��د اهلل )ت 256ه�(، صحيح البخارّي، حتقيق حممَّ البخارّي، حممَّ
نارص النارص، ط1، دار طوق النجاة، بريوت، لبنان، 1422ه�.

سة أهل البيت إلحياء . 5 د بن احلس��ن )ت 1104ه�(، وسائل الش��يعة، مؤسَّ احلرُّ العامّل، حممَّ
الراث، قم، 1414ه�.

د . 6 ام بن أيب فراس )ت605 ه�(، تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر، حتقيق باس��م حممَّ ، الش��يخ ورَّ ّ احِللِّ
سة األعلمّي، بريوت 1431ه�/2013م. مال اهلل، ط1، مؤسَّ

سة الفكر اإلسالمّي، . 7 ة الداعي ونجاح الساعي، ط1، مؤسَّ ، أمحد بن فهد )ت 841ه�(، عدَّ ّ احِللِّ
بريوت1431ه�/2010م.

د بن عمر بن احلس��ن )ت 606ه�(، التفسري الكبري )مفاتيح . 8 الرازّي، فخر الدين، أبو عبد اهلل حممَّ
الغيب(،ط3، دار إحياء الراث العريّب، بريوت، لبنان، 1420ه�.

الزخمرشّي، أبو القاس��م حممود بن عمرو بن أمحد )ت 538ه�(، ربيع األبرار ونصوص األخيار، . 9
سة األعلمّي، بريوت، لبنان، 1412ه�. ط1، مؤسَّ

الزيَّات، أمحد حسن )ت 1388ه�/1968م(، وحي الرسالة )فصول يف األدب والنقد والسياسة . 10
واالجتمع(، ط7، مكتبة النهضة مر، 1381ه�/1962م.

ل، ط1، تصحيح3، النارش مدرس��ة . 11 الش��ريازّي، نارص مكارم، األمثل يف تفس��ري كت��اب اهلل املنزَّ
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اإلمام عّل بن أيب طالب، 1426ه�.
سة النرش اإلسالمّي . 12 د حسني )ت1402ه�(، امليزان يف تفسري القرآن، مؤسَّ الطباطبائّي، السيِّد حممَّ

سني، قم، إيران، د.ت. التابعة جلمعة املدرِّ
د بن احلسن )ت 460ه�(، التبيان يف تفسري القرآن، حتقيق وتصحيح أمحد . 13 الطويّس، أيب جعفر حممَّ

حبيب قصري العامّل، دار إحياء الراث العريّب، لبنان، بريوت 1209ه�.
ر )ت 726ه�(، الوصية، حتقي��ق حامد الطائّي، جملة . 14 ، احلس��ن بن يوس��ف بن املطهَّ ّ مة احِللِّ العالَّ

م- مجادى اآلخرة، 1416ه�. تراثنا، العددان األول والثاين )41-42(، السنة احلادية عرش حمرَّ
د بن يعقوب )ت329ه�(، الكايف، حتقيق عّل أكرب الغفاري، ط4، مطبعة حيدري، . 15 الكلينّي، حممَّ

دار الكتب اإلسالميَّة، طهران، إيران، 1365ش.
ة األطهار، . 16 د باقر )ت1111ه�(، بحار األنوار اجلامع��ة لدرر أخبار األئمَّ مة حممَّ املجل��ّي، العالَّ

د باقر هببودي، ط2، مؤسسة الوفاء، بريوت لبنان، 1403ه�/1983م. حتقيق حممَّ


